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  ما هي الدعوة السلفية ؟. -01 

  ما عندكم. الشيخ : 

  احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا. السائل :

أوال : يسر رابطة أهل السنة واجلماعة يف أسرتاليا أن تلتقي بفضيلة الشيخ ناصر 
  وعندنا بعض األسئلة. - حفظه هللا  - الدين األلباين 

  تفضل . الشيخ : 

  ال: فضيلة الشيخ: كيف نفهم الدعوة السلفية كدعاة ؟.أو  السائل : 

نعم؛ كيف نفهم الدعوة السلفية كدعاة، اشرح َيل السؤال حىت أمتكن  الشيخ : 
  من اجلواب.

قصدت كدعاة، ألنه كما تعلمون أن الدعاة اليوم ُكثـَْر وخصوصا من  السائل : 
مسائل معينة، فال بد يدَّعي السلفية، ورمبا حتصل مشاكل فيما بينهم، حول فهم 

  من فهم عام للدعوة السلفية، فما هذه الدعوة ؟.



جواب هذا السؤال كان حماضرة طويلة يف األمس القريب ويف جرش الشيخ : 
بلدة مشال عمان، عند األخ أظن شريط مفصل يف هذا ولعله يوجد أيضا أشرطة 

  متعددة، فأوجز اجلواب.

ب عليهم أن يدندنوا دائما وأبدا حول بناء على ذلك أقول: الدعاة السلفيون جي
تعريف الناس مجيعا سواء كانوا دعاة أو مدعوين، أن يعرفوهم حبقيقة الدعوة 

اإلسالمية السلفية اليت تتميز يف حقيقتها عن سائر الدعوات اليت تنتسب إىل 
  اإلسالم ككل.

من  كل الدعوات اإلسالمية قدميا وحديثا تتبىن الكتاب والسنة، إالَّ من شذَّ 
بعض اجلماعات يف العصر احلاضر، وأفراد يف العصور القدمية، الذين كانوا يعلنون 
م قائمٌة على الكتاب فقط دون السنة!!؛ وهذا بال شك لسنا حباجة إىل  أن دعو

فهم اإلسالم على القرآن ليس  ه، ألنه أمر جممع أن من اقتصر يفإطالة الكالم في
ملسلمني بأن يطيعوا هللا ورسوله وأن يتحاكموا إىل مسلما، ألن القرآن نفسه يأمر ا

ال سيما وأن الذين ينتمون  لنقطة لسنا حباجة إىل اخلوض فيهاهللا ورسوله فهذه ا
ين يسمون بالقرآنيني، هؤالء اليوم إىل هذا املنهج املخالف للكتاب والسنة وهم الذ

  واضح. ضالهلم

ا يف دائرة اإلسالم؛ وتتبىن ولكن كل اجلماعات األخرى اليت تلتقي معنا يف   كو
معنا الكتاب والسنة، فيجب على الدعاة السلفيني خباصة، أن يبينوا هلؤالء أن 

ا تفهم  الكتاب والسنة على ما كان الدعوة السلفية تتميز على سائر الدعوات، بأ
الصاحل من الصحابة والتابعني وأتباعهم، كما جاء يف احلديث املتواتر  ناسلفعليه 



م مث :« النيب صلى هللا عليه وآله وسلم القائل  عن خري الناس قرين مث الذين يلو
م  ، فنحن نضم إىل الكتاب والسنة منهج السلف الصاحل، وهذه »الذين يلو

الضميمة ليست أمرا حمدثا كما قد يتوهم كثري من الناس؛ وإمنا هو املنصوص عليه 
:﴿ َوَمْن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمْن بـَْعِد َما يف الكتاب والسنة، أما الكتاب كقوله تعاىل

َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنَني نـَُولِِّه َما تـََوىلَّ َوُنْصِلِه َجَهنََّم َوَساءَ  َ َلُه اْهلَُدى َويـَتَِّبْع َغيـْ ْت َمِصريًا تـَبَـنيَّ
هناك حديثان مشهوران أحدمها وهو حديث فالسنة  ]، وأما115﴾ [النساء/

هو معروف؛ وال حاجة لسوقه بلفظه وإمنا نسوق منه ما هو موضع الفرقة الناجية و 
الشاهد؛ وهو قوله عليه السالم حينما سئل عن الفرقة الناجية فأجاب صلى هللا 

، واحلديث اآلخر »ما أنا عليه وأصحايب  على هي اليت« عليه وآله وسلم بقوله:
«  باض بن سارية:حديث اخللفاء الراشدين وهو قوله عليه السالم يف حديث العر 

إىل آخره...، ففي هذا » عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي ف
احلديث بيان سبيل املؤمنني الذي ذكر يف اآلية السابقة :﴿ َوَمْن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل 

َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنَني  َ َلُه اْهلَُدى َويـَتَِّبْع َغيـْ ﴾، فإذا الدعاة جيب أن ِمْن بـَْعِد َما تـَبَـنيَّ
يزة لدعوة احلق واملظهرة للفرقة الناجية على الفرق ميدندنوا حول هذه الضميمة، امل

م يكونون على ما كان عليه السلف الصاحل.   األخرى وهي أ

لكن هذا يتطلب شيئا مل أذكره يف األمس القريب وهو مذكور يف كثري من 
ج السلف الصاحل، يتطلب من الدعاة التساجيل، أن تطبيق هذه القاعدة على منه

السلفيني أن يـُْعنوا مبعرفة اآلثار السلفية كما يـُْعنًـْون مبعرفة األحاديث النبوية، ألن 
معرفة هذه اآلثار هي اليت حتقق هلم تطبيق هذا املنهج تطبيقا عمليا وصحيحا؛ 



ا وهذه اآلثار كما هو شأن األحاديث فيها الصحيح والضعيف كذلك اآلثار فيه
  الصحيح والضعيف، ولذلك هنا ال بد من االنتباه ملا سأقوله.

إن كثريا من كتب العلماء كالفتح مثال (فتح الباري) للحافظ ابن حجر 
العسقالين ومن جاء من بعده، حينما حيتجون ببعض اآلثار ال يدققون النظر يف 

لصحايب أسانيدها!، وهنا يكمن خطأ واضح جدا، ألننا إذا أردنا أن نقول أن ا
الفالين أو الصحابية الفالنية كانوا يقولون كذا... أو يفعلون كذا... وحنن نعترب 

ذلك بيانا آلية يف كتاب هللا أو حلديث يف سنة رسول هللا صلى هللا عليه وآله 
وسلم، فمعىن ذلك أنه ال بد لنا من أن نكون على بينة من صحة ذاك اآلثر أو 

ة املسلم السلفي أن يكون على علم به أوال، وعلى تلك اآلثار، فينبغي على الداعي
  دعوته وبيانه ملا هو عليه ثانيا.

ا تسعى لفهم  مث إن الدعوة السلفية تتميز ليس مبجرد الدعوة وإمنا عمليا أ
ا بعض  اإلسالم فهما صحيحا من كل جوانبه، ليس من بعض النواحي اليت يهتم 

م اجلماعات دون نواحَي أخرى، وُيَسُمون ا ألمور األوىل باألولويات، وقد يصل 
األمر يف هذا التقسيم لإلسالم أو للعلم باإلسالم إىل أن جيعلوه قسمني لباب 

ذا القسم الذي مسوه  - وقشور فيهتمون يف زعمهم  م ال يهتمون حىت  والواقع أ
يهتمون به دون أن يهتموا بالقسم اآلخر، وأنا ألفت النظر إىل حقيقة  -  باللباب

علمية إذا كان املسلم على بينة منها سيتبني أنه ال جمال إطالقا للعامل الباحث يف 
الكتاب والسنة إىل تقسيم اإلسالم إىل لب وقشر، وهذا لو كان ممكنا ملا متكن منه 

إال من أحاط باإلسالم علما، وهذا يكاد أن يكون أمرا مستحيال ، ألن هللا 



]، 255َشْيٍء ِمْن ِعْلِمِه ِإالَّ ِمبَا َشاَء ﴾ [البقرة/عزوجل يقول :﴿ َوَال حيُِيطُوَن بِ 
ولذلك فالواجب على الداعية املسلم أن يبلغ الناس اإلسالم ككل يف حدود علمه، 

وأن ال يزعم التقسيم املذكور آنفا لب وقشور، ألن اإلسالم كله خري وبركة، وأن 
اللب من القشر، كما هو األمر هذا التقسيم لو ُسلَِّم به لقلنا: ال بد باحملافظة على 

والشأن فيما نراه يف حياتنا املعاشية حيث نأكل كثريا من الفواكه والثمار وال بد 
هذا من باب التمثيل والتقريب، ولكننا لنا من أن حتافظ عليها بقشورها، لتطيب 

ذه التسمية أن نقول أن   اإلسالم لب وقشر. نقول أن يف الواقع ال نسلم 

هناك ما ال بد من معرفته أوال؛ مث ال بد من العمل به ثانيا؛ وهناك  لكننا نقول:
أشياء أخرى ال بد من معرفتها علما بالنسبة لطائفة من الناس هم أهل العلم، وهذا 

ما يسمى عند العلماء بالفرض الكفائي، مث من الناحية العملية أيضا فإمنا جيب 
  من أفراد املسلمني.القيام به على طائفة دون أن جيب على كل فرد 

ذا أختم اجلواب عن هذا السؤال، أن ما ليس بالواجب  مث مما جاء يف السنة و
قد يكون قصَّر يف واجب ما، وأعين بذلك احلديث املعروف  قد يكون مساعدا ملن

أول ما حياسب عليه العبد يوم « عن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم أنه قال:
، وجاء » قد أفلح وأجنح وإن نقصت فقد خاب وخسر القيامة الصالة فإن متت ف

فإن نقصت قال هللا عزوجل ملالئكته: انظروا هل لعبدي من :« يف حديث آخر 
، إذن التطوع الذي ليس فرضا ال ينبغي للمسلم أن »تطوع فتتموا له به فريضته 

ا لو سلمنا  حنن يتهاون به بدعوى أنه ليس فرضا، ألن هذه الدعوة إمنا ُيَسَلم 
جدال أن املسلم حينما يقوم مبا جيب عليه إمنا يقوم به على الوجه األكمل، وليس 



على الوجه الناقص الذي أشار النيب صلى هللا عليه وآله وسلم إليه يف احلديث 
أن النيب صلى هللا عليه وآله " املعروف عند العلماء حبديث املسيء صالته، حيث:

سجد حينما دخل رجل فصلى، مث جاء إىل وسلم كان جالسا مع أصحابه يف امل
" السالم عليك يا رسول هللا "، فقال عليه  النيب صلى هللا عليه وآله وسلم فقال:

، وهكذا »وعليك السالم، ارجع فصلي فإنك مل تصلي«  الصالة والسالم:
الرسول عليه السالم ارجع  له باختصار ثالث مرات يعيد الصالة، وكل مرة يقول

 قال: - وقد عرف الرجل أنه ال حيسن صالته- تصلي. فقال أخريا: فصلي فإنك مل
إذا قمت «  " وهللا يا رسول هللا ال أحسن غريها فعلمين "، فقال له عليه السالم:

، إىل »إىل الصالة فتوضأ كما أمرك هللا، مث أذن، مث أقم، مث استقبل القبلة، مث كرب
هل هم على يقني وعلى اطمئنان من آخر احلديث...، فيا ترى عامة املصلني اليوم 

م يصلون صالة كاملة، ال يكونون حباجة يوم توزن األعمال  ذوات أنفسهم أ
م ؟، حنن كما نشاهد يف املساجد  م ال جيدون نقصا يف صلوا مبيزان القسط، أ
ويف غري املساجد أكثر الناس يصلون وال يصلون!!، ولذلك فيظهر لكم بصورة 

ا تكون كاالحتياطي بالنسبة للحياة اإلنسانية قوية جدا ضرورة اال هتمام بالسنن أل
املادية هنا بالنسبة للحياة الروحية اإلميانية، حيث أن هذه السنن تكون سببا 

إلكمال النقص الذي قد يقع يف الفريضة، وهذا النقص يكون على وجهني اثنني: 
الصلوات بغري  نقص يف الكم، ونقص يف الكيف، أي قد تفوت الرجل صالة من

عذر شرعي، فيكون ليس فقط آمثا بل وضيع عليه أجرا كبريا، هذا هو النقص 
األول النقص يف الكم؛ والنقص اآلخر يف الكيف هو الذي دلكم عليه حديث 



ا فيأيت هذا  ا فضال عن هيأ املسيء صالته، فهو يصلي ولكن ينقص من أركا
ربه تبارك وتعاىل أنه يقول ملالئكته  احلديث وهو قوله عليه السالم فيما حكاه عن

، أي سواء كان نقصا يف » انظروا هل لعبدي من تطوع فتتموا له به فريضته :« 
  الكم أو كان نقصا يف الكيف.

إذن اإلسالم جيب أن يُفهم وأن يعلم من كل نواحيه دون تفريق كما قلنا آنفا 
  بتعبرينا ما 

قشرا، مث بعد ذلك جيب أن ينهض الناس كان فرضا أو نفال ، ويف تعبريهم لبا أو 
مبا يستطيعون من القسم األول الذي هو من الفروض العينية، أقول هذا ألن كثريا 
من الناس اليوم ممن يشرتكون معنا يف الدعوة للكتاب والسنة، مث يفرتقون عنا بعدم 

الدعوة ب االهتمام باآلثار السلفية واملنهج السلفي، كثري من هؤالء الناس ال يهتمون
إال إذا قامت الدولة املسلمة؛ وهذه اإلقامة أمر واجب وال شك ال خيتلف فيه 
اثنان، ولكن ما هو السبيل إلقامة الدولة املسلمة وحتقيق احلكم باإلسالم كتابا 

اجلهل باإلسالم أم هو بالفهم له فهما كامال مث الدعوة إىل العمل بوسنة ؟، أهو 
الصالة والسالم حيث بدأ بتعليم الناس التوحيد  به، كما بدأ به الرسول عليه

بدأت  -  وهذا ال حيتاج إىل إطالة - العقيدة الصحيحة، مث بعد ذلك كما تعلمون 
األحكام الشرعية ترتى من فريضة الصالة فريضة الصيام آخر ما فرض كما تعلمون 

حلدود احلج إىل بيت هللا احلرام مث األحكام األخرى من املنهيات واحملرمات وا
  الشرعية وحنو ذلك.



إذن الدعوة جيب أن تكون ككل، والتطبيق يكون حسب االستطاعة، والتمهيد 
  إلقامة الدولة املسلمة يكون بالعمل مبا تعلمنا من ديننا احلق.

  هذا ما يتيسر يل من اجلواب عن هذا السؤال.

ا طالب العلم و - 2  ما هي األمور أو األولويات اليت ينبغي أن يهتم 
  الداعية إىل هللا ؟. 

ا  السؤال الثاين: ما هي املواضيع أو األولويات اليت جيب السائل : أن يهتم 
عن غريها ؟ وما هي الطريقة املثلى يف الدعوة إىل هللا تعاىل  ويقدمها طالب العلم

  ؟.

بعض هذا السؤال سبق لكن لعله يبدو شيء آخر يف اإلجابة  أظن   الشيخ : 
  هم كما قيل :األفأنا أقول: بأن املسلم جيب أن يهتم مبا هو ، عن هذا السؤال

  العلم إن طلبته كثري ****** والعمر عن حتصيله قصري

  فقدم األهم منه فاألهم

شون من ولرغبات الناس أو الشباب الذين يعيجيب أن ال ننصاع لعواطفنا، 
تم مبا حولنا، وأن نقدم هلم ما حيلوا هلم من األحكام الشرعية، وإمنا علي نا أن 

جيب أن نعلمهم به على هدي رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم الذي أُمرنا 
َلَقْد َكاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل اهللَِّ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ﴾  ﴿ باإلقتداء به يف قوله عزوجل:

] ، فال جيوز أن نسكت عن االحنراف الذي أصاب العامل 21[األحزاب/
ويلة، يف فهم العقيدة املتعلقة بآية واحدة أال وهي قوله اإلسالمي منذ قرون ط



) الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن 2) َذِلَك اْلِكَتاُب َال رَْيَب ِفيِه ُهًدى لِْلُمتَِّقَني (1امل ( ﴿ تعاىل:
]، فيجب أن نفهمهم أن اإلميان بالغيب هو أول ركن من 3- 1بِاْلَغْيِب ﴾ [البقرة/

أول ما يدخل فيه هو اإلميان باهلل عزوجل، ومالئكته  أركان اإلميان، وأن هذا الركن
، ال بد من وف، ولكن ال يكفي اإلميان اجململوكتبه، كما جاء يف احلديث املعر 

  التفصيل.

يشرتك فيه كل أصحاب الديانات، سواء   مجيعاً  اإلميان باهلل عزوجل كما نعلم  
م يفهمون عنهم مت و نصارى، ولكن دعوة اإلسالم تفرتقكانوا يهودا أ اما يف أ

﴿ لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو يف اآلية املعروفة:  اإلميان باهلل عزوجل كما قال تعاىل
]، وعلى هذا النهج جيب أن ندُعَوا املسلمني إىل 11السَِّميُع اْلَبِصُري﴾ [الشورى/

ي ، وبعيدا عن علم الكالم الذاإلميان يف حدود ما جاء يف الكتاب والسنة أوالً 
سيطر على بعض املذاهب اإلسالمية، كاألشاعرة واملاتريدية، وإن كان هؤالء على 
خري كبري يف بعض اجلوانب اإلميانية ولكنهم مع األسف احنرفوا يف بعض اجلوانب 

  األخرى عن منهج السلف الصاحل.

هذا الذي ينبغي أن يهتم الداعية بدعوة الشباب املسلم إليه، مث كما قلنا األهم 
  هم أن يُعلموا أن يُعرفوا بالصالة وما يصلحها وما يفسدها وحنو ذلك.فاأل

﴿  ألحد بعد قوله عزوجل: أما األسلوب يف الدعوة: فلم يدع ربنا عزوجل جماالً 
﴾ َوَجاِدْهلُْم بِالَِّيت ِهَي َأْحَسُن ادُْع ِإَىل َسِبيِل رَبَِّك بِاحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة 

] ، وهذا بال شك أول ما يتطلب من الداعية أن يكون رحيما، وأن 125[النحل/
 يكون شفيقا، وأن ال يشتد على املخالفني، وال سيما إذا كانوا معه يف أصل الدعوة



ولكنهم احنرفوا بعض الشيء يف بعض النواحي فيجب  - أي الكتاب والسنة  - 
م كما جاء عن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم من  قوله يف احلديث الرفق 

ما كان الرفق يف شيء «  املعروف عن عائشة وحسبنا منه اآلن قوله هلا يا عائشة :
  ».إال زانه، وما كان العنف يف شيء إال شانه 

م بعض  - أريد أن أذكر هنا بشيء يـَْغُفُل عنه كثري من الناس  لكين وأعين 
ك ال يعين أنه ال ينبغي إن الرفق ولو أنه هو األصل يف الدعوة، ولكن ذل -  الدعاة

للداعية أن يستعمل الشدة أحيانا يضعها يف موضعها املناسب هلا، فإن النيب صلى 
﴿ َوَلْو ُكْنَت َفظًّا َغِليَظ  هللا عليه وآله وسلم الذي خوطب بقوله تبارك وتعاىل:

 ]، مع ذلك جند أن النيب صلى159اْلَقْلِب َالنـَْفضُّوا ِمْن َحْوِلَك ﴾ [آل عمران/
بعض املخالفني، ولو أن  ىهللا عليه وآله وسلم كان يف بعض األحيان يشتد عل

هؤالء املخالفني ما كانوا يتعمدون اخلطأ؛ ولكن ملا كان اخلطأ يتعلق بأمر هام، مبا 
من  يتعلق باإلميان وخباصة برب األنام، كان عليه الصالة والسالم يستعمل شيئاً 

الصحيح عن عبد هللا ابن  بالسند سندأمحد باملالشدة؛ كلكم يعلم ما رواه اإلمام 
صلى هللا عليه وآله وسلم خطب يوما يف  " أن النيب عباس رضي هللا تعاىل عنهما:

الصحابة، فقام رجل ليقول له ما شاء هللا وشئت يا رسول هللا !، فقال له عليه 
ا ؟!!، قل: ما شاء هللا وحده «  السالم: ة إذا وضعت ، هذه الشد»أجعلتين هلل ِندًّ

ا فهو من احلكمة، ولذلك فال ينبغي أن نغرت وأن نقول أن اللني دائما  يف مكا
جيب أن يكون مسة املسلم وصفته ؛ ال ...، هذه هي الصفة الغالبة لكن أحيانا ال 

ا املناسب.   بد من وضع الشدة يف مكا



تعزى بعزى من «  : آيت مبثال من أحاديث الرسول عليه السالم وهو قوله:وأخرياً 
َِن أبيه  ، هذا التعبري قد ال يستسيغه كثري من الناس ولكن من  » اجلاهلية فأعضوه ِ

، وعرف أن هذا احلديث نطق به الرسول صلى هللا كان يؤمن باهلل ورسوله حقاً 
عليه وسلم حينئذ سيكون هذا احلديث من مجلة األدلة أن الشدة أحيانا يف حملها 

َِن أبيه «  عني احلكمة، ما معىن احلديث : هي من تعزى بعزى اجلاهلية فأعضوه ِ
أي من تفاخر بآبائه يف اجلاهلية الذين كانوا يف الشرك وماتوا يف الشرك، فهذا » 

ذه العبارة  قولوا له تعض كذا، تعض كذا يعين العضو، هذا هو الْـَهْن، الـَمـْكين عنه 
ن أبيه، هذا شدة بال شك اللطيفة يف حديث الرسول،  لكن يقول لنا أعضوه 

  ولكنها هي احلكمة.

ذا السؤال.    هذا الذي أردت أيضا أن أحلقه 

  هل هناك شيء آخر.

يوجد عندنا يف أسرتاليا مجاعات تتسمى بأمساء املدن مثل مجعية بريوت  - 3
ا.؟ فما حك م أو مجعية طرابلس فيتعصبون للمدينة أو القرية اليت تسموا 

  ذلك ؟.

  نعم. يف سؤال يا شيخ.السائل :  

  تفضل. الشيخ : 

 يوجد بأسرتاليا مجعيات إسالمية كثرية وغري إسالمية مبعىن امسها غري السائل : 
تسمى باسم املدينة مثال مجعية طرابلس مجعية بريوت وما شابه إسالمي، إمنا 



ا من أهل السنة، ذلك...، أي القرية اليت ينتسبون إليها، ولكن القائمني عليه
تقليدا لآلباء واألجداد، وأكثرهم يغلب عليه اجلهل أو البدع أو التعصب إىل 

  مدينته أو قريته، فما هي النصيحة اليت توجهوها لنا يف التعامل معهم ؟.

ما أظن هنا يف هذا السؤال عندي شيء جديد أقدمه، بعد أن سبق  الشيخ : 
  ؤالني املذكورين.يعين الكالم السابق يف اجلواب عن الس

ما دام أن هؤالء يعين جهلة فيجب أن يعلموا وأن يتلطف يف أمرهم ويف تعليمهم 
وال شك أن انتساب هذه اجلمعيات كل إىل بلده أو إقليمه، هذا أشبه ما يكون 
بدعوى اجلاهلية فينبغي أن تكون هذه األمساء هلذه اجلمعيات تعرب عن شخصية 

يث دينها ومنهجها وخمططها وحنو ذلك..، أما اجلمعية من حيث هدُفها ومن ح
االنتماء إىل بلد فحينذاك ال فرق بني من ينتمي إليه من مسلم أو من كافر لذلك 

حنن نقول: أنه جيب أن يكون عنوان املسلم دائما معربا عن منهجه ويف األمس 
يث القريب أيضا تطرقنا ملوضوع أعتقد أنه مهم بالنسبة لوضعنا احلاضر اآلن من ح

أنه ينبغي على كل مسلم أن يكشف عن هويته، وذلك بأن يدعو إليها تارة 
مجال فما حيتاج إمجاال، وتارة تفصيال، والتفصيل حيتاج إىل شيء من العلم، أما اإل

      .إىل كثري من العلم

قلنا يف األمس القريب: ونكرر هذا دائما وأبدا، إذا سئل أحدنا اليوم ما مذهبك 
بالتجربة من كثري من الذين ينتمون معنا إىل الكتاب والسنة وال ؟، فالذي أعرفه 

يتعصبون ملذهب معني من املذاهب اإلسالمية سواء ما كان منها متعلقا بالعقائد 
أو باألحكام، يكون اجلواب ما مذهبك ؟، مسلم فقط، فأنا أرى أن هذا اجلواب 



ليت تنتسب إىل بلد أو قاصر، أشبه ما يكون بتلك األمساء اليت تنتسب للجمعيات ا
إقليم أو شخص أو مجاعة أو حنو ذلك ....، ملاذا ال يكفي ألننا نعيش اآلن يف 
خضم مجاعات إسالمية كثرية وكثرية جدا، وكلهم يقولون: حنن مسلمون وعلى 

الكتاب والسنة، حىت ال يدخل فيها من نقطع بأنه يف ضالل مبني، إن مل نقطع 
، وهو يقول عن نفسه بأنه مسلم، كالعلويني مثال بأنه من الكفار أو املشركني

واإلمساعيليني، وحنوهم ...، فضال عن الذين ال نستطيع أن خنرجهم من دائرة 
اإلسالم، كاملاتريدية، واألشاعرة، واحلنفية، واملالكية، وحنوهم ...، وإن كان هؤالء 

يكفي اليوم أن يتعصبون ملذاهبهم أكثر من تعصب املسلم للكتاب والسنة، فإًذا ال 
يقول املسلم إذا سئل ما مذهبك ؟، إال أن يقول أنا مذهيب سلفي ألنك بذلك 
متيز نفسك ومنهجك عن سائر املسلمني، أما إذا قلت أنت مسلم َفَسَريِد عليك 

أكثر من سؤال واحد، كان السؤال ما مذهبك ؟، مسلم، طيب، املسلمون 
ذهبك إن أصررت وقلت أنت مسلم ينقسمون إىل مذاهب كثرية وكثرية جدا فما م

معناه أنك وليت األدبار، وإن صرحت فعليك أن تصرح مبا هي عقيدتك، فما هي 
عقيدتك بالنسبة لدعوة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصاحل، كثري من 
الدعاة اإلسالميني اليوم يأبون علينا هذه الضميمة، يقولون: يكفينا الكتاب 

 يكفي، والدليل على ذلك مشروح يف كثري من التساجيل وال والسنة، فالواقع أنه ال
جمال اآلن لإلفاضة، وخباصة أننا يف األمس القريب شرحنا ذلك بشيء من البيان 

  الواضح املبني.

  إخوة اإلميان واآلن مع جملس آخر:



بدعية إلقاء اجلالس على الداخل السالم وكذلك إفراد السالم لكل  -4
  شخص يف اجللسة ؟.

أن نسمع األسئلة واألجوبة عليها أريد أن أبني لكم تلك الكلمة اليت  قبل
  ا، وهي قويل هذه بدعة.  فاجأتكم أو فاجأت بعضكم

احلقيقة أنين أعتقد أن أهم شيء ينبغي على من كان عنده شيء من العلم أن 
يهتم باألمور الطارئة احملدثة واليت ليس هلا صلة بالكتاب والسنة، فمعاجلة هذه 

ألمور الطارئة اليت متشي بني الناس و ال أحد ينبه على حدوثها وعلى بدعيتها، ا
من مثله فنحن نعلم  مفهذا النوع هو الذي ينبغي االهتمام بتذكري الناس به وحتذيره

من سنة الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم أن القائم يسلم على اجلالس، وأن 
ح البخاري وغريه، ولذلك فلما يدخل القليل يسلم على الكثري كما جاء يف صحي

الداخل ويلقي سالمه على اجلالسني احلاضرين، فما على اجلالسني إال أن يردوا 
السالم إما باملثل أو باألحسن كما جاء يف القرآن الكرمي، أما أن اجلالس هو 

  خالف السنة، هذا أوال. طبعاً يقول: السالم عليك ...السالم عليكم فهذا 

يقع مع بعض اجلماعات أو األفراد أن هذا الداخل حينما يدخل ثانيا: وهذا 
ويريد أن يتمم السنة باملصافحة، فهو بدوره يسلم ويسلف كل من يصافحه 

سالما، السالم عليكم ... السالم عليكم ...، أصبح هذا السالم شعارا لبعض 
ذه اجلماعات اإلسالمية اليوم، وهذا بسبب بعدهم عن السنة فأحببت أن أذكر 

  البدعة وتلك والذكرى تنفع املؤمنني.



أفىت بعض املعاصرين يف أسرتاليا أن املال املتجمع من الربا حرام على  - 5
  صاحبه حالل لغري صاحبه . فما رأيكم ؟.

  احلمد هلل والصالة والسالم على نبينا حممد رسول هللا وعلى آله وسلم.السائل : 

  نعم. الشيخ : 

مد ناصر الدين ة يسرنا أن نلتقي بفضيلة شيخنا الشيخ حمأيها اإلخو  السائل : 
باألردن، وقد قدر هللا عزوجل لنا أن نلتقي به بعد أن اتصلنا به  األلباين يف منزله

 - وأرسلنا له فاكسا، ونسأل هللا عزوجل أن يكون لقاءنا معه لقاء خري وبركة ونفع 
  .- إن شاء هللا 

ا يتعلق بأمور عامة، وبعضها بأمور فضيلة الشيخ عندنا بعض األسئلة بعضه
  نسائية قد وُِكْلنا أن نسألكم إياها.

السؤال األول: فضيلة الشيخ: أفىت بعض املشايخ العصريني، أثناء زيارته ألسرتاليا 
بأن املال املتجمع من الربا حرام على صاحب املال، حالل لغريه ال سيما 

  احملتاجني، فما مدى صحة هذا القول يف الشرع .

داه. الشيخ :    احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى من اتبعه 

أما بعد: فكنت أود أن يقال هلذا املفيت إن مل يـَُقْل له، هاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقني، ذلك ألن هذه الفتوى تتعارض مع بعض النصوص العامة اليت تعترب من 

لنصوص اخلاصة، اليت تعترب فروعا األصول والقواعد اإلسالمية فضال عن بعض ا
لة لتلك القاعدة، أما القاعدة فأصلها قول ربنا تبارك وتعاىل: َوتـََعاَونُوا َعَلى  ﴿ ُمَفصِّ



مثِْ َواْلُعْدَواِن ﴾ [املائدة/ ، أما النصوص اخلاصة  ]2اْلِربِّ َوالتـَّْقَوى َوَال تـََعاَونُوا َعَلى اْإلِ
، فمن املعلوم قوله صلى هللا عليه وآله وسلم واليت على مثلها قامت تلك القاعدة

ذا السؤال نفسه: ، » لعن هللا آكل الربا وموكله، وكاتبه، وشاهديه «  الذي يتعلق 
، ابتدأ »لعن هللا يف اخلمرة عشرة «  ومن ذلك قوله عليه السالم يف اخلمر :

احملرم له مبثل بساقيها مث مت الرقم بالذين يتعاونون مع الساقي بتحضري هذا الشراب 
العصر والبيع والشراء واحلمل، وحنو ذلك ...، مما هو منصوص عليه يف احلديث، 
فإذا قيل بذلك القول الذي مسعته ألول مرة آنفا أن الربا والذي يسمونه اليوم بغري 
امسه فائدة هي حرام على صاحب املال وحالل على أو لغريه، فنقول: ما بين على 

ذا الرأي اهلزيل يعين: أنه جيوز للمسلم أن يودع ماله فاسد فهو فاسد، ألن  القول 
يف البنك، وبالتايل أن يأخذ الربا ويطعمها غريه، وحينئذ انصبت اللعنة عليه من 

الناحيتني؛ من الناحية األوىل: أنه أطعم البنك، ومن الناحية األخرى: استفاد الربا 
و أكله بنفسه، ألن احلديث حينذاك وأطعمها غريه، فهو إذا صح التعبري ألعن مما ل

ينصب على اآلكل، واملوكل، املوكل ملن ؟؛ للبنك أو أهل البنك أما هنا فصار 
  اإليكال إذا صح التعبري له شعبتان، وله جانبان.

فلذلك الواقع الذي نشعر به مع األسف يف كثري من الفتاوى اليت تصدر يف 
صادرة حبسن نية ولكنها صدرت ِمن العصر احلاضر، إمنا هي فتاوى إما أن تكون 

صلى هللا عليه وآله  هللا رسولالعلم، من أولئك الذين أخربنا  َمن ليس من أهل
وسلم عن أمثاهلم حينما قال عليه الصالة والسالم كما يف حديث عبد هللا بن 

عمرو بن العاص من رواية الشيخني البخاري ومسلم رضي هللا عنهما قال : قال 



إن هللا ال ينتزع العلم انتزاعا من صدور «   عليه وآله وسلم :رسول صلى هللا
العلماء وإمنا يقبض العلم بقبض العلماء، حىت إذا مل يُبقي عاملا اختذ الناس رؤوسا 

  ، هذا إذا كان حبسن قصد.»جهاال فسئلوا فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوا 

يل وإخراج املسلمني ولكن من املمكن أن يكون هناك أناس يُفتون بقصد التضل
عن الصراط املستقيم، الذي خطه هلم نبينا صلى هللا عليه وآله وسلم مبا جاء من 

البيان والشرح لنصوص الكتاب السنة، فاآلية اليت أشرنا إليها آنفا كقاعدة من 
 َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلِربِّ َوالتـَّْقَوى َوَال  ﴿ قواعد التعامل مع اآلخرين وهي قوله عزوجل :

مثِْ َواْلُعْدَواِن ﴾ [املائدة/ ذه 2تـََعاَونُوا َعَلى اْإلِ ] ، يدل على أن هذا الذي أفىت 
الفتوى ال يعبأ باألحاديث اليت تفصل مثل هذه اآلية وتـَُفرُِع عنها فروعا، املسلمون 

أحوج ما يكونون إليها يف كل زمان ويف كل مكان وخباصة يف زمان الغربة الذي 
ذه األيام، فلذلك القول بإباحة الربا لغري صاحب املال كما جاء حنن نعيشه يف ه

  يف السؤال هذا يتناىف مع األصول والفروع معا.

هو أن الذي ابـُْتلي بأن يتعامل مع  -والعلم عند هللا تبارك وتعاىل - الذي نراه 
  عزوجل وأناب يف هذه احلالة هو بني أمرين اثنني: هللا بعض البنوك مث تاب إىل

  إما أن يدع الربا ألهل الربا ألصحاب البنك. - 01

  وإما أن يأخذه دون أن ينتفع هو به، مث دون أن ينتفع به شخص بعينه. - 02

هنا يبدأ اجلواب الفقهي خالفا لذلك القول بناء على ما بينا من أدلة، ذلك  
ألن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم قال كما يف حديث مسلم يف صحيحه عن أيب 



إن هللا «  ة رضي هللا تعاىل عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم:هرير 
يَا أَيـَُّها  ﴿ طيب وال يقبل إال طيبا، وإن هللا أمر املؤمنني مبا أمر به املرسلني فقال :

، لذلك فهذا الذي راىب ]»51الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن الطَّيَِّباِت َواْعَمُلوا َصاِحلًا﴾ [املؤمنون/
هللا تبارك وتعاىل وأعطي له مع رأس ماله الربا، فال جيوز له أن يستفيد إىل  تاب مث

بالربا، لصريح قوله تبارك وتعاىل :﴿ َوِإْن تـُْبُتْم فـََلُكْم ُرُءوُس أَْمَواِلُكْم َال َتْظِلُموَن َوَال 
اب ]، فهذه اآلية صرحية كل الصراحة، بأن املرايب إذا ت279ُتْظَلُموَن ﴾ [البقرة/

إىل هللا عزوجل فإمنا حيل له أن يسرتجع رأس ماله دون ما ترتب عليه من ربا 
  ﴿ َوِإْن تـُْبُتْم فـََلُكْم ُرُءوُس أَْمَواِلُكْم ﴾. يسمونه فوائد :

إذا كان األمر كذلك فقلنا: إما أن يستلم من البنك رأس املال ورباه، وإما أن 
تركه للبنك استفاد منه البنك وإن  يدع الربا للبنك، يف كل من األمرين حمظور إن

أخذه هو معىن ذلك أنه أخذ الربا، ولكن إذا قلنا بأنه ال جيوز أن يستفيد هو 
ذا املال   بذات نفسه ملا سبق أن ذكرنا من األدلة يبقى األمر، إما أن يفيد غريه 

كما جاء بالنسبة لذلك املفيت، وإما أن يفيد مشروعا ال تعود فائدته إىل شخص 
  ينه.بع

ذا الربا شخصا بذاته، وإما أن يصرفه فيما  ال بد من أحد أمرين: إما أن يفيد 
ا تعين   يسمى بلغة الفقهاء باملرافق العامة، املرافق العامة: معروف لدى أهل العلم أ
كل مشروع يعود فائدته إىل جمموعة املسلمني وليس إىل فرد من أفرادهم مثل مثال 

ن ليس فيه ماء، أو تعبيد طريق، أو اختاذ جسر على : جلب ماء كسبيل يف مكا
  ر، أو ما شابه ذلك...



لوال أن األمر األول وهو ترك الربا ألهل البنك كان قوة هلم لكان األْوىل أن يأخذ 
رأس ماله كما قال هللا عزوجل، ولكن هناك قاعدة فقهية مهمة جيب على كل 

هي: إذا وقع املسلم بني مفسدتني طالب علم أن يكون دائما على ذكر منها أال و 
فال بد له من إحدامها، هو يف هذه احلالة خيتار املفسدة الصغرى على املفسدة 

الكربى؛ من باب دفع الشر األكرب بالشر األصغر، الشر األكرب هنا: أن يرتك الربا 
ألهل الربا للبنك؛ الشر األصغر: أن يصرف هذا املال يف املرافق العامة حيث ال 

  فيد منه شخص بعينه كما قال ذلك املشار إليه يف السؤال.يست

ذا ميكن الرد على إبطال قول ذلك املفيت، ويبقى معاجلة هذا الربا بأحد 
الطريقني: إما أن يرتك للبنك وإما أن يصرف يف املرافق العامة؛ وهذا شره أقل من 

ن هذا الربا يف الوقت شر األمر األول، أما أن يضع املسلم ماله يف البنك، مث يزعم أ
الذي حيرم عليه يفيد به غريه من املسلمني فهذا نقض لآلية السابقة وِلمـا تفرع 

مثِْ َواْلُعْدَواِن ﴾  منها من أحاديث ذكرنا آنفا بعضها، ﴿ َوَال تـََعاَونُوا َعَلى اْإلِ
ري فإمنا ] ، ألن هذا املرايب إذا أودع ماله يف البنك وأخذ الربا وأطعمه لفق2[املائدة/

طيب وال يقبل إال  هللا إن«  هو طعام خبيث وقد مسعتم آنفا قوله عليه السالم :
  هذا جواب السؤال األول.  »طيبا إىل آخره.. 

  جزاكم هللا خريا، وهل من املرافق العامة فضيلة الشيخ بناء املساجد ؟. السائل :

  ال. الشيخ : 



( إن صرفه على نفسه فهو  ما رأيكم يف قول يوسف القرضاوي يف الربا - 6
حرام ، وإن تركه للبنك فهو حرام ، وإن حرقه فهو حرام ، فلم يبق إال إطعامه 

  للفقراء، واملساكني، أو املساجد، أو لطباعة املصحف ؟.

" إما أن نأكله فهذا حرام، وإما  ولقيت قبوال يف أوساط اجلالية بقوله:السائل : 
حنرقه فهذا حرام، فبقي األمر األخري وهو: أن  أن ندعه للبنك فهذا حرام، وإما أن

نصرفه لفقراء املسلمني حىت بناء املساجد وحىت طباعة املصاحف هكذا يف نص 
  الفتوى.

  نعم، هللا املستعان، هل ميكن معرفة الشخص َوَال هذه غيبة. الشيخ : 

  نعم ميكن معرفته، وهو الشيخ: يوسف القرضاوي. السائل : 

  ستعان.هللا امل الشيخ : 

  شريط الفيديو موجود. السائل : 

هللا أكرب، وال حول وال قوة إال باهلل، يف ظين أن من يفيت بأخذ الربا  الشيخ : 
وإعطائه لفقري من فقراء املسلمني جييز إيداع املال يف البنك، ألنه لو قال: كما 

بأن  من حياته اً مسلم حقا، إن هذا الذي ابتلي شطر  ينبغي أن يقول به كل فقيه
يودع ماله يف البنك الربوي مث تاب وأناب إىل هللا عزوجل فأخذ رأس املال ورباه، 

ر، وأقل ضررا، لكن استشم من ربا لفقري أو لفقراء كان األمر أيسفأعطى هذا ال
ذا الربا الذي  هذه الفتوى اإلبقاء على التعامل مع البنك يف سبيل نفع الفقراء 

ا يتناقض مع كل النصوص السابقة، واآلن ال بد حيصل من ذلك املال، حينئذ هذ



درهم ربا يأكله الرجل أشد :« يل من أذكر حديثا، وهو قوله عليه الصالة والسالم 
، من ست وثالثني زنية!!، فكيف جيوز ملسلم »عند هللا من ست وثالثني زنية 

دوران، أنا أن يقر التعامل مع الربا لكن على طريقة اللف وال يؤمن باهلل ورسوله حقاً 
رجل طيب..أنا ال آكل حراما..لكين أُطعم احلرام !، هذا ما يقوله مسلم أبدا، 

وذلك بأن يقال لكل مسلم ال تتعامل  ولذلك فيجب استئصال شأفة الشر جذرياً 
مع البنوك الربوية، وقويل الربوية ليست صفة كاشفة وإمنا هي لبيان الواقع، أقول 

ألذهان أن هناك بنوك غري ربوية، ال ...كلها ربوية هذا خشية أن يتبادر إىل بعض ا
يكون من باب َحنَـنَـْيَك بعض الشر أهون من بعض، واحد مثال من قد ، ولكن 

ال يضع  البنوك بياخذ يف املية مخسة، آخر بياخذ يف املية عشرة، وقد يكون األول
فتة خذ الربا أقل من اآلخر ، واآلخر قد وضع الالالالفتة اإلسالمية، أن يأ

  اإلسالمية لكنه يأكل الربا أكثر من غريه!!.

ذا الربا إذا تاب صاحبه، أما إذا  خالصة القول: ال جيوز االنتفاع لشخص بعينه 
مل يتب فال جيوز إطالقا، وليس من املرافق العامة اليت يصح صرف املال النجس 

جد ُبين على وهو املال الَربوي يف املساجد، ألنه مما شك وال ريب فيه أن كل مس
  مال اكتسب بطريق حمرم.

  
  

 


